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§ 36
Godkännande av revideringar av översiktsplan, ÖP 2.0,
inför antagande. KS 2010-247

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Godkänna förslag till revideringar enligt utställningsutlåtandet
2 Avvakta med beslut angående LIS-områden till dess att ytterligare utredning skett
3 Slopa redovisning av vindbruksutredningens så kallade möjliga vindbruksområden
(gula områden) i översiktsplanen.
Beslutsunderlag
Inkomna yttranden i original, stämplade med ankomstdatum
Utställningsutlåtande, daterat 2014-02-11
Ärende
Översiktplanen för Falkenberg, ÖP 2.0, har varit ute på utställning och ska nu revideras
inför antagande.
Sammanfattning
Falkenbergs nya översiktsplan, ÖP 2.0, har varit ute på utställning under perioden 25
september – 25 november 2013. Den 17 december 2013 skedde en första information i
Ksau om inkomna yttranden där dessa redovisades i originalutförande. Yttrandena har
sedan sammanställts i ett granskningsutlåtande där dessa kommenterats. Kommentaren
lyder antingen noteras eller beaktas. Beaktas innebär någon form av förslag till revidering.
Förslag till revideringar finns sedan samlade under rubriken ”Förslag till revideringar” i
början av dokumentet.
Yrkanden, propositionsordning och beslut
Claës-L Ljung (M) med bifall av Per Svensson (S) yrkar slopa redovisning av
vindbruksutredningens så kallade möjliga vindbruksområden (gula områden) i
översiktsplanen.
Ingemar Johansson (C) yrkar på kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ordförande ställer proposition på yrkandena och genomför omröstning.
Med 3 ja-röster för Claës-L Ljungs (M) yrkande och 1 nej-röst för Ingemar Johanssons (C)
yrkande beslutar arbetsutskottet i enlighet med Claës-L Ljungs (M) yrkande.
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Ledamöter
Ingemar Johansson (C)
Björn Jönsson (S)
Per Svensson (S)
Christer Norrman (M)
Claës-L Ljung (M)

Ja

Nej
X

Röstar ej

X
X
X
X
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§ 37
Utbyggnad av infrastruktur samt tecknande av va-avtal
som berör Smedjeholms industriområde. KS 2014-69

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att bygga ut nya industrivägar inom Smedjeholms
industriområde i enlighet med kartskiss tillhörande ärendet.
2 Medel för exploateringen får belasta verksamheten ”exploateringsverksamheten
80010”.
3 Godkänna att va-avtal tecknas med Falkenbergs vatten- och renhållningsbolag
(FAVRAB) rörande förskottering av utbyggnad av det allmänna va-nätet.
4 Ge tekniska nämnden i uppdrag att hantera drift och underhåll av färdigställda
industrivägar inom Smedjeholms industriområde.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets yttrande 2014-02-03
Karta tillhörande ärendet (översiktskarta och etappindelad kartskiss)
Sammanfattning av ärendet
Smedjeholms industriområde detaljplanelades som verksamhetsområde under 1970-talet.
Området har successivt byggts ut i takt med att kommunen sålt industritomter. Ungefär 2/3
av industriområdet är taget i anspråk men det återstår ännu stora oexploaterade ytor inom
industriområdet. Detta är en viktig resurs för Falkenbergs kommun då det blir allt svårare
att finna mark som går att detaljplanelägga som industrimark.
Inom Smedjeholms industriområde har de senaste åren sålts ca 40 000 kvm
verksamhetsmark. Ytterligare ca 100 000 kvm verksamhetsmark har kommunen aktivt till
salu då den är va- och gatuförsörjd. Av den försäljningsbara marken finns intressenter till
ca hälften av marken.
Ett förslag till framtida industrispår korsar Smedjeholms industriområde. Industrimarken
som berörs av det föreslagna industrispåret avvaktar den utredning av industrispåret som
pågår. Det är stora ytor med industrimark som berörs av industrispåret då man även får
avvakta med försäljning av industrimark som gränsar till industrispåret pga skyddsavstånd
samt av att industritomterna måste anpassas till spåret. Samtidigt är inte all den berörda
industrimarken va- och gatuförsörjd. Skulle beslut komma om att kommunen inte längre
avser bygga ut det föreslagna industrispåret över Smedjeholm gör det att ytterligare ca
70 000 kvm industrimark omedelbart går att försälja (främst öster om Industrivägen).
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Stadsbyggnadskontoret begär tillåtelse att bygga ut nya industrivägar inom Smedjeholms
industriområde. Berörda vägar är redovisade på bifogad kartbilaga. I samband med
vägarnas utbyggnad anläggs även ledningar ingående i det allmänna va-nätet. Va-avtal
med FAVRAB kommer att tas fram. Godkännande av va-avtalet innebär att kommunen
förskotterar FAVRAB:s kostnader för utbyggnaden av det allmänna va-nätet. I samband
med att intilliggande industrimark säljs återbetalar FAVRAB förskotteringen till
kommunen.
Utbyggnaden föreslås ske i tre etapper. I etapp 1 föreslås ca 450 löpmeter industriväg
byggas ut. Samtidigt byggs det allmänna va-nätet ut i vägen och dammar anläggs längst i
söder. Utbyggnaden av industrivägen beräknas kosta ca 2,2 miljoner kronor. Utbyggnaden
ger kommunen möjlighet att sälja ca 75 000 kvm industrimark. Utbyggnaden av etapp 1
sker inte i strid mot föreslaget industrispår och bör startas upp omgående.
Etapp 2 handlar om utbyggnad av ca 250 löpmeter industriväg. Även här byggs det
allmänna va-nätet ut. Utbyggnaden av industrivägen beräknas kosta 1,2 miljoner kr och
möjliggöra försäljning av ca 45 000 kvm industrimark. Utbyggnaden av etapp 2 blir endast
aktuell om det beslutas att det föreslagna industrispåret inte ska byggas ut över
Smedjeholm.
Etapp 3 handlar om utbyggnad av ca 830 löpmeter industriväg. Även här byggs det
allmänna va-nätet ut i industrivägen och det kommer att behöva anläggas dammar längre
söderut på industriområdet. Industrivägen beräknas kosta ca 4,1 miljoner kr att bygga ut.
Utbyggnaden av etapp 3 ger ca 150 000 kvm industrimark att sälja. Utbyggnaden av etapp
3 sker inte förrän försäljningsbar industrimark inom industriområdet minskat till en nivå
som kräver utbyggnad. Detta förväntas inte ske inom de närmsta 10 åren. Före det att
utbyggnaden av etapp 3 kan ske måste också en lösning för den privatägda bostadstomten
inom området skett.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att det befintliga projektet ”Smedjeholm” i kommunens
exploateringsbudget används och får belasta exploateringsverksamheten 80010.
Exploateringsbudgeten är endast en likviditetsbudget. I ett exploateringsprojekt finansieras
iordningställande av allmän platsmark (vägar mm) genom försäljning av tomtmark.
När anläggningarna (industrivägarna) är iordningställda överlämnas de till tekniska
nämnden för drift och underhåll.
Den nedersta delen av Smedjeholms industriområde (mot Kustvägen- allmän väg 735)
berörs inte av utbyggnadsplanerna som presenterats ovan. Det bör i denna del finnas en
buffertzon mot bostäderna som ligger söder om den allmänna vägen vilket också finns med
i delöversiktsplanen för centralorten.
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Ekonomi
Stadsbyggnadskontoret har gjort en översiktlig kostnadsberäkning för iordningställandet av
industrivägarna som hamnar på totalt ca 7,5 miljoner kr. Utöver denna kostnad ligger ett
ingående markvärde på marken som berörs och även kostnader för att grovt iordningställa
marken (röjning, urdikning mm) men det är rätt små kostnader i jämförelse med
vägutbyggnaden. Utöver detta tillkommer kostnader för inlösen av mark och
räntekostnader. Kostnaderna lagerförs på projektet och avräknas när kommunen erhåller
intäkter från försäljningen av industrimarken. I exploateringsbudgeten (likviditetsbudget)
för 2014 är för projektet ”Smedjeholm” angivet en utgift på 1 450 miljoner kronor. Vid
årsskiftet låg även i projektet ”Smedjeholm” ca 4,6 miljoner kr lagerfört som härrör sig från
kostnader för tidigare utbyggda industrivägar inom området. Totalt ger hela exploateringen
kommunen möjlighet att sälja ytterligare ca 270 000 kvm industrimark inom
industriområdet. Nuvarande industrimarks taxa som uttages vid försäljning av industrimark
på Smedjeholm är 120 kr/kvm. Vid behov kan taxan ses över.
Förskotteringen av va-utbyggnaden innebär att kommunen förskotterar FAVRAB de
kostnader som det kostar att iordningställa det allmänna va-nätet. Kostnaden för
utbyggnaden av va-nätet brukar ligga i paritet med kostnaden för utbyggnaden av
industrivägar. När kommunen säljer industritomter debiterar FAVRAB köparen taxe-enlig
anläggningsavgift för va-anslutning. Vid den årliga avstämningen av förskotteringen mellan
FAVRAB och kommunen återbetalar FAVRAB efter den mängd anläggningsavgifter som
inkommit från området.
Utbyggnaden av nya industrivägar innebär även kostnader för drift och underhåll av
vägarna. Dessa kostnader bör beaktas i budgetarbetet för tekniska nämndens verksamhet.
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§ 38
Information om Kattegattleden. KS 2014-4
Sammanfattning av ärendet
Jimmy Vänestål, hamningenjör och Håkan Gullberg, VD Destination Falkenberg AB
informerar om det pågående byggandet av gång- och cykelväg Kattegattleden i
Falkenbergs kommun utmed den halländska kusten.
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§ 39
Ungdomens hus. KS 2012-183; KS 2012-173
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1. Till kultur- och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och
Fami överlämna aktuellt förslag för yttrande. Yttrandet ska vara kanslienheten till handa
senast 30 april 2014.
2. Yttrande under rubriken ungas aktiviteter, i tjänsteskrivelsen, stryks sista meningen och
ersätts med: verksamheterna på ungdomens hus i Kungsbacka, Halmstad och Varberg
kan fungera som goda föredömen. Inom processen riktar man sig till alla ungdomar i
kommunen.
Beslutsunderlag
Motion 2012-05-09 från Monica Bréti (S) om planering för Ungdomens Hus
Motion 2012-05-01 från Eva Kronwall (V) - upptagen som egen motion av Mikael
Hallberg (V) - om skapande av Ungdomens Hus
Yttrande från barn- och utbildningsnämnden, § 44/12
Yttrande från kultur- och fritidsnämnden, § 45/12
Yttrande från socialnämnden, § 150/12
Yttrande från Fami 2012-07-20
Tjänsteskrivelse från Anders Bengtsson 2012-06-05
Tjänsteskrivelse från Erika Svensson 2013-04-04
Broschyren ”Ungdomsinflytande i Falkenberg”
Tjänsteskrivelse från kanslienheten 2014-01-30
Sammanfattning av ärendet
Två motioner har inkommit om inrättande av ett ungdomens hus i Falkenberg.
Motionärerna har förklarat att det finns ett behov av en samlingsplats för unga där det kan
umgås, delta i aktiviteter och träffa vuxna som inte är föräldrar eller lärare. Tidigare har
yttranden lämnats av barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden,
socialnämnden och FAMI. I yttrandena framförs sammanfattningsvis följande:
Barn- och utbildningsnämnden tar inte uttryckligen ställning till förslagen i motionerna,
men pekar på att en meningsfull fritid är avgörande för hur man lyckas i skolan.
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till idén om ett Ungdomens hus och
framhåller att frågan bör utredas vidare i dialog med ungdomar.

9 (19)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-11

Socialnämnden tillstyrker motionerna och bedömer att det finns mycket goda
förutsättningar för att kommunen ska kunna lyckas väl med ett Ungdomens hus.
FAMI har ansett att frågan bör utredas vidare, bland annat i samverkan med ett
ungdomsråd.
Kommunfullmäktige handlade ärendet 2013-01-29 och beslutade då att ge i uppdrag åt
kultur- och fritidsnämnden att ta fram ett underlag för fortsatt diskussion om en
”Ungdomens Hus-verksamhet” i befintliga kommunala byggnader. Ett sådant underlag är
framtaget i samverkan mellan förvaltningarna. Till det har ungdomars egna idéer, initiativ
och delaktighet skötts genom referensgrupper som gett sin syn på innehåll och mening i en
sådan verksamhet.
Ekonomi
Förslaget kommer i första skedet att innebära en organisatorisk förändring som inte
påverkar kommunens ekonomi.
Övervägande
I en tjänsteskrivelse från kanslienheten presenteras ett förslag på ett processorienterat
arbetssätt för ungdomsarbetet i Falkenberg. Arbetssättet är ett resultat av genomförda
utredningar om Ungdomens hus, i vilka innehållet i ungdomsarbetet och själva
verksamheten har stått i fokus snarare än ett fysiskt ungdomshus. Kanslienheten har
samtidigt under utredningens gång noterat att det finns mycket bra och konkret arbete
kring ungdomar i Falkenberg, men att detta arbete skulle vinna på en bättre och tydligare
och förvaltningsövergripande koordinering än idag.
I tjänsteskrivelsen beskrivs det processorienterade arbetssättet och vilken effekt det
beräknas få. Skrivelsen och broschyren Ungdomsinflytande i Falkenberg skickas till de
nämnder som berörs av ungdomsarbetet för ett slutligt yttrande och samtycke till att
ärendet går vidare till kommunfullmäktige med följande beslutsförslag:
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna förslag på processer som ett arbetssätt att organisera ungdomsarbetet i
Falkenberg efter.
2 Uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att undersöka förutsättningar för
samlokalisering med plats för viss personal samt utrymme för att samla unga.
3 Anteckna att ärenden Motion om ett Ungdomens hus (KS 2012-183) samt Motion om att
inrätta ett ungdomens hus i Falkenberg (KS 2012-173) ska anses behandlade i och med
beslut att godkänna liggande förslag till processer för ungdomsarbete.
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Yrkande, propositionsordning och beslut
Per Svensson (S) yrkar att yttrande under rubriken ungas aktiviteter, i tjänsteskrivelsen,
stryks sista meningen och ersätts med: verksamheterna på ungdomens hus i Kungsbacka,
Halmstad och Varberg kan fungera som goda föredömen. Inom processen riktar man sig
till alla ungdomar i kommunen.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner det antaget.

11 (19)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-11

§ 40
Kommunens Kvalitet i Korthet – resultatredovisning 2013.
KS 2014-68

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Anteckna att rapporten om mätningen Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 har
redovisats.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens resultatrapport 2014-01-29
Sammanfattning av ärendet
Falkenbergs kommun deltog under 2013 för sjätte gången i SKL:s (Sveriges Kommuner
och Landsting) mätning Kommunens Kvalitet i Korthet. Resultatet av mätningen redovisas
i skrivelse från kommunstyrelseförvaltningen 2014-01-29.
Ekonomi
Rapporten i sig påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Av totalt 37 kvalitetsmått placerade sig 9 i den bästa gruppen, 16 i den näst bästa gruppen,
7 i den näst sämsta gruppen och 5 i den sämsta gruppen. Sammanställningen kommer att
finnas med i årsredovisningen och är också en del av uppföljningen av
kommunfullmäktiges övergripande mål.
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§ 41
Yttrande över SOU 2013-74 Unga som varken studerar eller
arbetar. KS 2013-385
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Godkänna yttrande över SOU 2013-74 Unga som varken studerar eller arbetar enligt
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Yttrande över SOU 2013-74 från Navigatorcentrum 2014-01-08
Sammanfattning av ärendet
Regeringen beslutade den 20 juni 2012 att ge en särskild utredare i uppdrag att utreda och
föreslå hur arbetet med unga som varken arbetar eller studerar kan utvecklas.
Sammanfattningsvis finner utredningen att det finns en mångfald av insatser av varierande
kvalitet och att ambitionsnivån varierar hos de olika aktörerna. Det finns ofta ingen som
har en helhetssyn och ett sammanhållande ansvar för att de unga får ett individuellt
anpassat stöd. Det finns ingen generell struktur för samverkan i hela landet och att den kan
fungera bra i vissa kommuner men kan utvecklas i andra. Utredningen finner också att
uppföljningen av ungdomarna och kunskapen om insatser måste utvecklas.
Utredningen föreslår att man ska satsa på unga inom samordningsförbund (Finsam) och
säger att staten ska öka sin del av finansieringen med 60 miljoner kronor per år under
perioden 2015-2017. Enligt utredningens förslag ska även skollagen förtydligas så att en
kommun inom ramen för sitt aktivitetsansvar kan träffa överenskommelser med
Landstinget, försäkringskassan och arbetsförmedlingen om att samverka.
En nationell samordnare för att främja samverkan mellan unga vill utredningen se tillsättas
under åren 2015-2017. Författningsförändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2015
och övergångsbestämmelser bedöms inte vara nödvändiga.
Ekonomi
Ingen påverkan på kommunens ekonomi.
Övervägande
SOU om Unga som varken studerar eller arbetar har varit på remiss hos barn- och
utbildningsförvaltningen samt Fami. Barn- och utbildningsförvaltningen anförde att de inte
hade några synpunkter, men utifrån Famis svar föreslår kommunstyrelseförvaltningen att
följande yttrande översänds som svar till utbildningsdepartementet:
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Genom Navigatorcentrum, som är kommunens enhet med ansvar för unga som hamnat
utanför studier och jobb, har Falkenbergs kommun följande kommentarer på SOU 2013-74
Unga som varken arbetar eller studerar:
Falkenbergs kommun anser inte att skapandet av generella strukturer i hela landet är
lösningen på att det inte fungerar optimalt i alla kommuner. Sveriges kommuner är mycket
olika och måste ha möjlighet att skapa sina egna lösningar.
Falkenbergs kommun instämmer i stort med utredningen om de behov och de åtgärder som
föreslås, men ställer sig tveksam till att lösningen är att satsa ytterligare på
samordningsförbund och att insatserna ska ske genom dessa. Kommunen har stor kunskap
om gruppen unga som varken arbetar eller studerar och eftersom undersökningen föreslår
att befintliga strukturer ska förstärkas vore det bättre att förstärka det som redan finns i
kommunen än att bygga upp något nytt genom ett samordningsförbund.
I utredningen föreslås att arbetsförmedlingen ska arbeta aktivt med ungdomar som står
långt från arbetsmarknaden från dag ett och att detta bör utvecklas inom ramen för
samordningsförbundens verksamhet eller, där så inte är möjligt, direkt med berörda
kommunala och andra myndigheter. Falkenbergs kommun och arbetsförmedlingen har
redan ett nära samarbete och en överenskommelse att kommunen kontaktas och erbjuder
stöd i de fall då den unges arbetsförmåga är oklar.
I Falkenberg finns en fungerande organisation att bygga vidare på. Kommunen välkomnar
en fördjupad analys och kunskapsinhämtning kring vårt arbetssätt och våra insatser så att
vi ännu bättre kan lotsa den unge ut i arbete och studier.
I övrigt har kommunen inget att kommentera på utredningen.

14 (19)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-11

§ 42
Godkännande av investeringsprojektet utbyte av
värmepanna i växthuset. KS 2014-55

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna genomförande av investeringsprojekt utbyte värmepanna växthuset med en
projektbudget på 950 tkr.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens beslut, KFN 2014 § 8
Beslut att avbryta upphandling, upphandlingsavdelningen 2013-08-08.
Komunfullmäktiges beslut § 75, 2013-05-28.
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 20, 2013-03-19.
Sammanfattning av ärendet
Investeringsprojektet för utbyte av värmepanna i växthuset var i investeringsplanen 2013
märkt med beteckningen bearbetning och projektet benämndes flispanna växthuset.
Kommunfullmäktige godkände genomförande 2013-05-28 § 75. Då inriktningen för den
ursprungliga investeringen har ändrats, görs en ny framställan till kommunfullmäktige.
Efter att upphandlingen avbrutits, har förslag till ny panna inom investeringsramen tagits
fram. Total kostnad för en pelletspanna beräknas till ca 950 tkr och ryms inom tidigare
beslutad investeringsram.
Ekonomi
I investeringsplan 2013-2017 var 950 tkr avsatta för utbyte av växthusets panna. Efter
bearbetad beräkning bedöms avsatta medel täcka investeringsutgiften. Kapitalkostnad för
investeringen är beräknad till 124 tkr och avsatt i budget.
Övervägande
Investeringens projektbudget avsattes i investeringsplanen 2013. De investeringar som var
planerade till 2013 och vars genomförande av olika anledningar har fördröjts överförs till
2014 i samband med beslutet om över/underskottshantering som behandlas av
kommunfullmäktige 2014-04-29.
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§ 43
Godkännande av investeringsprojektet reinvesteringar
i Falkhallen. KS 2014-56

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Godkänna genomförande av investeringsprojekt reinvesteringar Falkhallen med en
projektbudget 2014 på 300 tkr.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens beslut, KFN 2014 § 7
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige föreslås godkänna investeringsprojektet reinvesteringar Falkhallen.
Ekonomi
I investeringsplan 2014-2018 är 300 tkr avsatta för projektet. Efter bearbetad beräkning
bedöms avsatta medel täcka investeringsutgiften. Kapitalkostnad för investeringen är
beräknad till 39 tkr och avsatt i budget.
Övervägande
Projektet reinvesteringar Falkhallen är i investeringsplan 2014-2018 belagd med
anmärkningen bearbetning. Detta innebär att projektet måste beslutas av
kommunfullmäktige före genomförande. Specifikt för detta projekt är att det är ett löpande
projekt vilket innebär att en fast summa är avsatt årligen. Bearbetningsbeteckning gäller
för respektive år och beslut för godkännande av genomförande ska fattas inför varje år.
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§ 44
Taxor för tillståndshantering och tillsynsverksamhet
gällande brandfarliga och explosiva varor samt
skydd mot olyckor. KS 2014-54

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Anta taxa gällande Falkenbergs kommuns tillsynsverksamhet i enlighet med lagen om
skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor att gälla från och med
2014.
2 Anta taxa gällande Falkenbergs kommuns tillståndshantering i enlighet med lagen om
brandfarliga och explosiva varor att gälla från och med 2014.
Beslutsunderlag
Räddningstjänsten Västs förslag på taxa gällande Falkenbergs kommuns
tillsynsverksamhet i enlighet med lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga
och explosiva varor.
Räddningstjänsten Västs förslag på taxa gällande Falkenbergs kommuns tillståndshantering
i enlighet med lagen om brandfarliga och explosiva varor.
Sammanfattning av ärendet
Högsta förvaltningsdomstolen – HFD – har kommit med ett viktigt klargörande kring
vilket organ som ska besluta om en taxa för livsmedelskontroll – när verksamheten har
överlämnats till ett kommunalförbund. HFD:s beslut innebär att det är fullmäktige i
respektive medlemskommun – som med stor skyndsamhet - bör fatta nya beslut om taxor
för bl.a. kommunal livsmedelskontroll, annan myndighetstillsyn och myndighetsutövning
för 2014, om gällande taxor tidigare beslutats av ett kommunalförbund.
Både taxor beslutade utifrån lagen om skydd mot olyckor (tillsyn, brandskyddskontroll och
sotning) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (tillsyn och tillstånd) omfattas av
beslutet.
Då nuvarande ovan nämnda taxor är beslutade av direktionen i Räddningstjänsten Väst så
måste dessa taxor nu istället beslutas i respektive kommunfullmäktige. Taxorna är
beslutade 2010 i respektive fullmäktige enligt samma modell och avgiftsnivå (endast
indexreglerade).
Ekonomi
Kommunen påverkas inte direkt av taxeändringarna.
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Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen rekommenderar fullmäktige att fastställa taxorna
Räddningstjänsten Västs förslag.
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§ 45
Kurser/Anmälningar
Följande skrivelser har inkommit:
Jordbruksverkets slutrapport Låt matavfall bli smart avfall.
Kommunstyrelseförvaltningens svar 2014-02-03 på miljö- och hälsoskyddsnämndens
ärende om Förändringar i Falkenbergs kommuns föreskrifter om avfallshantering.
KS 2013-404
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 2014-02-03 om utbetalning av stöd till
Föreningen Folkets Hus i Falkenberg för digitalisering av biograf. KS 2012-279
Yttrande 2014-02-07 från kultur- och fritidsförvaltningen över Vinbergs IF:s ansökan till
Allmänna Arvsfonden om planer på att bygga en konstgräsplan på Vinåvallen. Kultur- och
fritidsförvaltningen ställer sig positiva till ansökningen. KS 2014-6
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningens meddelande 2014-02-06 om Återrapportering av
vatten-myndighetens åtgärdsprogram för Västerhavet – redovisning från vattendirektivsgruppen. KS 2014-79
Vessigebro Gymnastikförening; tack för en fin renovering av idrottshallen.
Inbjudan
Kurser/Konferenser
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